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 بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله
আল্লাহ ি োনম শুরু কিজি, সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ  সুবহাোহু ওয়া তা’আলাি এবং 

সালাত ও সালাম বজষিত হহাক তাাঁি িাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়া সাল্লানমি উপি, তাাঁি 

পজিবাি-পজিিে ও তাাঁি সঙ্গী-সাথী এবং যািা তাাঁনেি অেুসিণ কিনব তাাঁনেি উপি।  

জপ্রয় মুসজলম ভাইনয়িা 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া িাহ মাতুল্লাজহ ওয়া বািাকাতু।  

এই পনবি আজম শহীে, োঈ এবং জিহানেি আনলাকবতিীকা স্বরূপ হসই সকল ভাইনেি জেনয় 

আমাি আনলাচো চাজলনয় হযনত চাই যািা ধধযি, একজেষ্ঠতা, আল্লাহ ি দ্বীনেি প্রজত কজিে 

আেুগতয এবং এই ক্ষণস্থায়ী েুজেয়া হথনক জবজিন্ন হ হনয় তাাঁনেি িনবি কানি জিনি হগনিে। 

আজম আল্লাহ ি কানি প্রাথিো কজি জতজে হযে তাাঁনেি উপি িহম কনিে, তাাঁনেি শাহাোতনক 

কবুল কনি হেে এবং িান্ন হানত আমানেিনক তাাঁনেি সানথ জমজলত কনিে।   

এই িামাআনতি মনধয িনয়নিে ওয়াজিজিস্তানেি শুহাোনেি এক কানিলা যািা পাজকস্তো 

বাজহেীি জবশ্বসঘাতকতামূলক আক্রমনেি (শাবাে-১৪৩৫) মুনখ ধধনযিযি আেশি স্থাপে কনিনিে। 

এিা হনি হসই হসোবাজহেী যাি হেতৃত্ব আনমজিকানক খুজশ কিা িেয ও হািাম ডলানিি 

জবজেমনয় তাি ভূজম ও িেগণনক জবজক্র কনি জেনয়নি। আিনক জিজিশনেি ধতজি িয়যাল 

ইজিয়াে আজমিি উত্তিসূজি জহনসনব এই বাজহেীজি কুখযাজতনত এক েতুে অধযায় সংনযািে কনি 

চনলনি, যানেিনক ভািতবষি ও সািা জবনশ্বি মুসজলমনেি জবরুনে প্রজতষ্ঠা কিা হনয়জিল।   

এিা হনি হসই একই বাজহেী যাি ৯০,০০০ হসো বাঙ্গালী িেনগাষ্ঠীি উপি েৃশংস হতযাকাি 

চালানোি পি ঢাকায় পিাজিত হনয়জিল এবং জহনু্দনেি কানি আত্মসমপিে কনিজিল। তািা 

অহংকাি কনি েুবিল ও অসহায়নেি উপি।  

এই বাজহেী বাংলানেনশ ইসলামী আইনেি িেয লড়াই কনিজে, তািা ইসলামাবানেি শাসকনেি 

িেয লড়াই কনিজিল। তািা িেসাধািনণি উপি সীমালংঘংে কনিজিল যাি পজিণজত জিল 

যুনেি ময়োনে আত্মসমপিে ও লজ্জা। তািা বাংলানেনশি মুসজলমনেি অখিতা িক্ষাি িেয 
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লড়াই কনিজে বিং তািা লড়াই কনিজিল েুেিীজতগ্রস্ত একজি এজলি হেেীি িেয। আি এই 

হসোবাজহেীি হধাাঁকাবাি হেতানেি দ্বািা একই ঘিোি পুেিাবৃজত্ত হনি ওয়াজিজিস্তাে এবং 

হসায়াত উপতযাকায়। এি পূনবি আমিা আিগাজেস্তানে এই োিনকিই জিহানসিল হেনখজিলাম।  

শুহাোনেি এই েলজি –তাাঁনেি বযাপানি আমিা এমেিাই ধািণা কজি- আনমজিকাে হরাে 

আক্রমনেি মুনখও অজবচল জিনলে উপিন্তু তাাঁনেি িনেি দ্বািা ইসলাম ও জিহানেি ইজতহানস 

একজি হগৌিনবাজ্জল অধযায় িজচত হনয়নি... এবং তাাঁনেি িনবি সামনে তাাঁিা পাজকস্তাে আজমিি 

হসই েীচতা, হীেতা, অপিাধ এবং ভাড়ানিনেি খুজেনেি মত আচিনণি সাক্ষী হনয়নিে। আজম 

ক্ষমা হচনয় জেজি, কািণ ওয়াজিজিস্তানেি শুহাোনেি প্রাপয আজম জেনত অক্ষম। হয়নতা আস-

সাহাব এি উপযুে হকোি এবং এি পাশাপাজশ জিহানেি িেয তানেি চাজলনয় যাওয়া েীিব 

প্রনচষ্টা িেয আজম আল্লাহ ি কানি তাাঁনেি প্রনচষ্টাগুনলাি কবুজলয়ানতি েু’আ কজি।  

এখানে আজম অবশযই আস-সাহানবি হসই অেুগ্রহ এবং অকল্পেীয় কানিি স্বীকানিাজে প্রোে 

কিজি যা তাাঁিা জেনয় যানিে। এই জিহাজে জমজডয়াি ধসজেনকিা সািা জবনশ্বি মুসজলমনেি কানি 

সজিক বাতিাজি হপৌনি হেয়াি িেয চড়া মূলয পজিনশাধ কনি থানকে, মূলযিা অনেক সময় হনয় 

থানক তাাঁনেি জেনিনেি িে, তাাঁনেি পজিবানিি িে, জপ্রয়িনেি জবিহ ও একাকীত্ব, শত্রুনেি 

সাবিক্ষজেক ধাওয়া এবং তাাঁনেি পজিবািগুনলাি উপি অতযাচাি জেযিাতে।     

তাাঁনেি কমিনক্ষত্র ও বাজড়ঘিগুনলানত হবামা হামলা কিা হনয়নি, তাাঁনেি হেতৃত্বোেকািীনেি ও 

তাাঁনেি স্ত্রী ও সন্তােনেি এক সানথই শহীে কনি হেয়া হনয়নি। তাাঁিা সাবিক্ষজেক ভয়, েুুঃজচন্তা 

এবং শত্রুনেি হচাখ এড়ানোি িেয প্রজত মূহুনতি স্থাে পজিবতিনেি অজভজ্ঞতা লাভ কনিনিে 

এবং এখেও কনি যানিে। জকন্তু তাাঁিা অজবচলভানব হচষ্টা চাজলনয় যানিে। আি যখে 

শাহাোনতি সময় উপজস্থত হয় তাাঁনেি ঈমাে হয় আনিা মিবুত। তাাঁিা তাাঁনেি বয়াে ও 

সতযবাজেতা দ্বািা বতিমাে কু্রনসডািনেি  হধাকাবাজি উনু্মে কনি জেনিে। এই প্রজতষ্ঠােজিি 

অিিে শুধুমাত্র তাাঁনেি সেসযনেি মনধযই সীমাবে েয় বিং এি সমাে কৃজতত্ব তাাঁনেি স্ত্রী-

সন্তােনেিও যািা আত্মতযাগ স্বীকাি কনি চনলনিে।  

আল্লাহ  আস-সাহাবনক একজি প্রজতষ্ঠাে জহনসনব েীঘিিীবী করুে এবং তাাঁনেি কািাবন্দী 

বীিনেিনকও, খাজলে হশখ মুহাম্মাে জযজে জেনিই একা একজি হসোবাজহেী সমতুলয, জিহানেি 

এক উজ্জ্বল আেশি; সবনচনয় বড় অপিাধীি অতযাচাি জেযিাতনেি জবরুনে বাস্তজবকভানব রুনখ 
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োাঁড়াবাি মাধযনম আমানেি সম্মাে ও মযিাোি জশক্ষা জেনয় চনলনিে। আল্লাহ আস-সাহানবি 

গুয়ান্তাোনমা হব’হত বন্দী তাাঁি সাথী আবু আোস আল মাক্কীনক অেুগ্রহ করুে। আল্লাহ হযে 

তাাঁি মুসজলম ও আল-কানয়োি অেযােয বন্দী ভাইনেি উপি িহম কনিে। আল্লাহ হযে তাাঁনেি 

মুজেি বযাপানি আমানেি সাহাযয কনিে।  

আল্লাহ হযে আস-সাহানবি শহীে িুহাইি আল মাগজিবী, আযযাম আল আমজিকী, উমাি 

তাজলব, আহমে িারুক, এবং তাাঁি ভাইনেিনক িহম করুে, যািা সমসামজয়ক কু্রনসডািনেি 

হধাকাবাজিি মুনখাশ উনন্মাচনেি কিনত জগনয় তাাঁনেি িীবে উৎসনগিি কনিনিে; ধধযিয, 

সহেশীলতা ও আত্মতযানগি আেশি স্থাপে কনিনিে। আল্লাহ আস-সাহাবনক অেুগ্রহ করুে যাি 

মাধযনম তাাঁিা সতযবাজেতা, জবশ্বস্ততায় হমনঘি সীমাোনকও অজতক্রম কনিনি, সততাি, 

জবশ্বস্ততাি এমে এক জিহােী জমজডয়াি মােেি স্থাপে কনিনিে যা জবনশ্বি মুসজলমনেি 

একত্রীকিনণ কাি কনি যানি।  

ওয়াজিজিস্তানেি শহীেনেি কানি জিনি আজস, শহীেনেি মনধয উনল্লখনযাগয হনি জেিলস 

ইবােতকািী, মুহাজিি, মুিাজহে, মুিাজবত, কমািাি উমি আবু খজলল। জতজে কজমউজেস্ট 

িাজশয়াি জবরুনে জিহানে অংশগ্রহনণি িেয আিগাজেস্তানে জহিিত কনিজিনলে। জতজে 

জিবানতি ময়োনে খুবই ধধযিশীল জিনলে। জতজে ক্বাবা পবিনতি িাজলল ফ্রনে এক বিি জিবানত 

জিনলে। পিবতিীনত জতজে শাইখ উসামা জবে লানেে িজহমাহুল্লাহি সানথ সুোনে জহিিত 

কনিে। সুোে হথনক জতজে পুেিায় আিগাজেস্তানে জহিিত কনিে। আজম কান্দাহানিি 

আবিনেি গ্রানম তাাঁি প্রজতনবশী জিলাম। 

জতজে ভাইনেি মসজিনে েসীহাহ কিনতে। একিে হাজসখুজশ সঙ্গী ও প্রচি িকম অমাজয়ক 

মােুষ, শাইখ খজলল তাাঁি হবজশি ভাগ সময়ই ইবােত, ভাইনেি পিামশি োে এবং যুনেি 

ময়োনে বযয় কিনতে। যখে আিগাজেস্তানেি জবরুনে কু্রনসডািনেি যুে শুরু হনয় হগল, জতজে 

ওয়াজিজিস্তানে জহিিত কনি চনল আনসে হযখানে জতজে মুিাজহেনেি হেতা ও একিে জশক্ষক 

জহনসনব কাি কনিে। িনল জতজে হবশ জকিু গুরুত্বপূণি োজয়ত্ব কানধ তুনল হেে যাি মানধয 

িনয়নি আল-কায়োি জেিস্ব অপানিশেসমূহ এবং অেযােয গ্রুনপি মুিাজহেনেি সাহাযানথি 

জবজভন্ন হ অপানিশনেি তত্বাবধাে। অজধকন্তু, জতজে আল-কানয়োি কমিশালাগুনলা পযিনবক্ষে 

কিনতে এবং অনথি জবজেমনয় মুসজলম বন্দীনেি িাজড়নয় আোি জকিু প্রনচষ্টায় জতজে ঘজেষ্ঠভানব 
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িজড়ত জিনলে। জতজে তাি হলকচানিি মাধযনম মুিাজহেনেি হেইজেং এবং আজত্মক-উন্ন হয়নে 

িজড়ত জিনলে।  

 

শাইখ উমি আবু খজলল িজহমাহুল্লাহি বয়াে হথনক চুম্বকাংশ-  

“তাই, এই হয েলগুনলানক আল্লাহ তাাঁিই প্রেজশিত জিহানেি মাধযনম অেুগ্রহ োে কনিনিে 

তাাঁনেি উজচত তাাঁি হসই অেুগ্রনহি হহিাযত ও সংিক্ষে কিা। আি এিা একমাত্র আল্লাহি 

জকতাব ও তাাঁি িাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লানমি সুন্ন হাহনক আকনড় ধিা, আল্লাহি জেনেিশ 

ও তাাঁি িাসূনলি অেুসিণ এবং তাাঁনেি হেতানেি সৎকানি অেুসিণ আি সামজগ্রকভানব 

আল্লাহি বাণীনক শজেশালী কিা; ইসলাম ও মুসজলমনেি সুজেজেিষ্ট স্বানথি কাি কিাি 

গুরুত্বানিানপি মাধযনমই অিিে কিা হযনত পানি।  

একইভানব েযায়জেষ্ঠ পূবিসুিীনেি অেুসিণ কিা প্রনয়ািে এবং তাাঁনেি মনধয জবনশষভানব হাসাে 

ইবনে আলী িাুঃ ঐকযমত ধতজিি মাধযনম জবজভন্ন হ সাজিগুনলাি একত্রীকিনণি উজ্জ্বল উোহিণ 

স্থাপে কনিনিে এবং শত্রুনেিনক হযনকাে প্রকাি অপকনমিি সুনযাগ হথনক বজিত কনিনিে। 

আি জতজে একজি জেজেিষ্ট কলযানণি পজিবনতি সামজগ্রক কলযানণি উপি গুরুত্বানিানপি মাধযনম 

এমেজি কিনত হপনিজিনলে এবং মুয়াজবয়া িাুঃ এি িেয পে হিনড় জেনয়জিনলে হযখানে জতজেই 

জিনলে হসই পনেি ধবধ োবীোি। জকন্তু জতজে জিনলে “মােুনষি হেতা” হযমেিা িাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লানমি হাজেস হথনক আমানেি িাোনো হনয়নি, “আমাি এই পুত্র 

হনি একিে হেতা”। আি উম্মাহি এমে হেতানেি অতযন্ত প্রনয়ািে”। 

 

যখে আজম তাাঁি সানথ ইবিাহীম আল বােজি, তাি গ্রুপ এবং তানেি জবনরানহি বযাপানি 

পিামশি কিলাম তখে জতজে আমানক তানেি সানথ প্রাজতষ্ঠাজেক সম্পকি জিন্ন হ কিাি প্রজত 

উৎসাহ জেনলে। 

শুহাোনেি এই গ্রুনপি মনধয যানক আমিা আনিা স্মিণ কজি জতজে হনিে শাইখ আবু েুিাো 

পাশা মাহমুে আল বাহ জততী িজহমাহুল্লাহ। জতজে প্রথনম িামাআতুল জিহানে হযাগ জেনয়জিনলে 



ওয়াজিজিস্তানেি শহীনেিা -শাইখ আইমাে আয যাওয়াজহজি হাজিিাহুল্লাহ 
 

 

 

এবং পনি আিগাজেস্তাে ও পাজকস্তানে জহিিত কনিজিনলে। জতজে আবু হামযা আল মুহাজিি 

ভাইনয়ি স্বনেশী জিনলে এবং প্রথনম িামাআতুল জিহাে ও পিবতিীনত আল-কানয়োনত তাাঁি 

জহিিনতি এবং জিহানেি খুবই জেকি সঙ্গী জিনলে।  

জতজে আবু হামযা আল মুহাজিি ভাইনয়ি সানথ উম্মাহি বীি, কািী শহীে তানিক আেওয়াি 

িজহমাহুল্লাহি হেতৃনত্ব ইসলামাবানেি জমশিীয় এম্বযাসীনত আক্রমনণি পজিকল্পোয় অংশগ্রহে 

কনিে। শাইখ আবু েুিাো আিগাজেস্তানে হথনক যাওয়াি ইিা কনিে এবং হসখানে আল 

কানয়োি কযানম্প হযাগোে (নেইোি জহনসনব) কনিে।  

পিবতিীনত জতজে িাজশয়াি জবরুনে তাজিক জিহানে অংশগ্রহণ কনিে। যখে শাইখ উসামা জবে 

লানেে িজহমাহুল্লাহ আিগাজেস্তানে জিনি আসনলে, জতজে তাাঁি সানথ হযাগ হেে। জতজে তাাঁি 

মুহাজিি ভাইনেি সানথ ইসলাজমক ইমািনতি বযাোনি েেিাে অযালানয়নেি জবরুনে জিহাে 

কনিে। এমে একজি লড়াইনয় জতজে পানয় মািাত্মকভানব আঘাতপ্রাপ্ত হে যাি কািনে 

অনস্ত্রাপচানিি মাধযনম তাাঁি উে পা হকনি হিলাি প্রনয়ািে হেখা হেয়। 

আিগাজেস্তানে কু্রনসডাি বাজহেীি আক্রমে শুরু হনল জতজে পাজকস্তাে চনল যাে। মুিাজহেনেি 

উপি পাজকস্তাে সিকানিি ধড়-পাকড় এড়ানত জতজে পনি ইিাে চনল যাে এবং হসখানে 

হগ্রিতাি হে। হসখানে জতজে তাাঁি পজিবানিি সানথ ৭ বিি হিনল বন্দী জিনলে। হিনল থাকা 

কানল জতজে ইসলাজমক সাইে জেনয় জেনিনক পড়াশুোয় বযাস্ত িানখে। 

আল্লাহ তাআলাি তাওজিনক জতজে হবশ জকিু গ্রন্থ জলনখে। যাি মনধয িনয়নি জিকা ও 

বযাখযাসম্বজলত গ্রন্থ “তাহজকক মুখতাসাি আয যুবাইেী জল সাহীজহল বুখািী” এবং আনিা জকিু 

প্রবন্ধ যাি মনধয িনয়নি “আল-মুখতাসাি জি জিকজহস সিি” এবং “িাওয়াজমউে েু’আ”। 

ওয়াজিজিস্তানে থাকাকানল শাইখ আবু ইয়াহ ইয়া িজহমাহুল্লাহি পিামনশি জতজে “জকিা’আত িী 

জকতাব মািাহীম ইয়ামবাজগ আে তাসাহহুহ” এবং “হুকুম হাোয়াল লম্মাল” োনম েুজি বই 

জলনখে।  

েবয সািাভীনেি কািাগাি হথনক আল্লাহ  যখে উোনক মুজে জেনলে, জতজে ওয়াজিজিস্তানে চনল 

আনসে। হসখানে, েুই শাইখ আজতয়যাতুল্লাহ এবং আবু ইয়াহ ইয়া এি তত্বাবধানে ও উৎসানহ 
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জতজে জবজভন্ন হ গুরুত্বপূণি প্রকল্প হেখাশুো কনিে যাি মনধয িনয়নি বন্দীনেি মুজে জেজিত কিা, 

শিীয়াহ  কজমজিনত থাকাকানল ভাইনেি উত্তি প্রোে, তাাঁনেি দ্বীনেি োওয়াত ও েসীহাহ  হেয়া।  

 

শাইখ আবু েুিাো পাশা িজহমাহুল্লাহি বয়াে হথনক চুম্বকাংশ-  

“হহ আমানেি মুসজলম উম্মাহ! 

আমিা আপোনেি হসই েলগুনলাি বযাপানিি সতকি কিজি যািা হয় চিমপন্থা েতুবা ইিিা’ি 

(ইসলানমি মূল েীজতমালাি পজিতযাগ কিা) জশকাি হনয়নি। আমিা তানেি হানতও ভূেনভাগী 

হনয়জি যািা এই উম্মাহনক বহু ইশ্বিবােী গণতনেি পনথ পজিচাজলত কনিনি, এিা হনি হসই 

পথ যা শিীয়াহ ি এবং দ্বীনেি মূলেীজতমালানক পজিতযাগ কনি।  

এই েলজি বািবাি জতে বযাথিতা সনেও মুসজলম িেসাধািনণি আনবগ-অেুভূজতি সানথ হখলা 

চাজলনয় যানি। তািা যজে আল্লাহ ি বান্দানেি বযাপানি তাাঁনক ভয় কিত, তনব তািা হয়নতা 

মুসজলম িেসাধািণনক আল্লাহ ি শিীয়াহ ি জেনক আহ্বাে কিনতা, িনবি জেনক একতাবে 

আহ্বাে কিনতা, -সকল হগৌিব তাাঁি-ই- যানত কনি মােুষ আল্লাহ ি সানথ তাাঁি সাবিনভৌমনত্ব 

শিীক স্থাপে কিত ো  হযভানব তািা তাাঁি ইবােনত হকাে শিীক স্থাপে কনি ো।  

এই িািনেজতক ধািা ক্ষজতকি একজি উপাোনে পজিণত হনয়নি, এিা এমে একজি যে যা 

উম্মাহ ি একজেষ্ঠ সন্তােনেি েজমনয় িাখনত বযবহাি কিনি, যািা জবজভন্ন হ হেনশ শিীয়াহ  

প্রজতষ্ঠাি িেয সংগ্রাম চাজলনয় যানি হযমে আিনকি গািা, জতউজেজশয়া এবং আনিা অেযােয 

হেশ।  

একইভানব এই উম্মাহ ভুেনভাগী হনয়নি চিমপন্থা, অজ্ঞতা ও সীমালংঘেকািীনেি হানত, এই 

েলজি মুসজলমনেি কাজিি হঘাষণা কনিনি, যািা আল্লাহ ি একত্ববানে তুনল ধনিনি তাাঁনেিনকই 

হতযা কনিনি, জিহােনক েূজষত কনিনি, মুিাজহেনেি বাতিানক জবকৃত ও তাাঁনেি পথ হথনক েূনি 

সনি জগনয়নি। আি আমিা আল্লাহ ি কানিই সাহাযয প্রাথিো কজি।  

হহ আল্লাহ! আপজে সাক্ষী থাকুে এই উভয় পন্থাি হক্ষনত্র আমানেি পজিপূণি অস্বীকৃজতি এবং 

এই উভয় পথ হথনক আমানেি জবজিন্ন হতাি।  
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হহ আমানেি মুসজলম উম্মাহ!  

এই বাতিাজি হনি আপোনেি সন্তােনেি কাি হথনক, এই বাতিা হকউ হকউ জবকৃত কিাি হচষ্টা 

কনিনি এবং মােুষনক েূনি সজিনয় হেয়াি হচষ্টা কনিনি তাই ইিিা ও চিমপন্থাি ভ্রষ্টতা হথনক 

মুে হনয় আমিা এজি পজিষ্কািভানব আপোনেি সামনে হপশ কিজি। তাই হহ সনবিাত্তম িাজত! 

সািা েুজেয়ায় মুিাজহে সন্তােনেি সানথ কানধ কাধ জমজলনয় োজড়নয় যাে।  

এখানে আজম ইসলামী যুনেি ময়োনে লড়াই চাজলনয় হযনত থাকা মুিাজহে ভাইনেিনক জকিু 

বলনত চাই। তািা সাক্ষী িনয়নিে আমিা হকমে স্পশিকাতি পজিজস্থজতি মধয জেনয় অজতক্রম 

কিজি এবং আল্লাহ ি শত্রুনেি হধাকাবাজি যা েুভিাগযবশত জকিু মােুনষি অসাবধােতা 

পজিজস্থজতনক আনিা কজিে কনি তুলনি, মুিাজহেনেি সাজিগুনলাি মানে জবভািে ধতজি কিনি, 

আত্মকলনহি আগুে জ্বাজলনয় জেনি। আি এিা সকনলি কানিই স্পষ্ট এবং এিা হকাে হগাপে 

জবষয় েয় এবং আমিা একমাত্র আল্লাহি কানিই সাহাযয প্রাথিো কজি। 

আমাি মুিাজহেীে ভাইনয়িা! 

আপোিা এই েুজেয়াি কজিেতম োজয়ত্বজি কাাঁনধ তুনল জেনয়নিে। আপোিা সনবিাত্তম হসই 

িাজতি প্রজতিক্ষাি হেতৃত্ব জেনিে যানেিনক সমগ্র মােবিাজতি পথজেনেিশক জহনসনব োজয়ত্ব 

হেয়া হনয়নি। আি আপোিা সাক্ষী হসই েুুঃখিেক ঘিোি যা শানমি জিহােনক িিিজড়ত 

কনিনি। এই মতানেকয, অন্তকিলহ এবং তাকিীি যাি কািণ হনি শজে হ্রাস পাওয়াি ভীজত। 

এমে পজিজস্থজতনত এিাই আল্লাহ ি সুন্ন হাহ ।   

এিা আপোনেি এই ক্ষনতি জচজকৎসাি োজয়ত্বনকই আনিা বাজড়নয় হেয় েুভিাগযবশত যা 

জিহােনক জঘনি ধনিনি এবং মুসজলম উম্মাহ ি ভজবষযতনক ক্ষজতগ্রস্ত কনিনি। আজম আপোনেি 

আহ্বাে কজি তা সংনশাধনেি যা েূজষত হনয়নি, মুিাজহেনেি একতা ও ঐকযমতযনক জিজিনয় 

আোি িেয। আি আহ্বাে কজি হসই সকল ভ্রষ্টতা এবং সকল প্রকাি জবভািনেি ডাক ও 

অনেকয হমাকানবলা কিাি। 

আজম সকল ভাইনেি জবনশষ কনি তাাঁনেি আনলমনেি যািা ইসলানমি জবজভন্ন হ ফ্রনে লড়াই 

চাজলনয় যানিে, জবনশষজ্ঞ ও অজভজ্ঞনেি যািা এি পূনবিই সাক্ষী হনয়জিনলে জকভানব জিহাে 

পথহািা হনয় হযনত পানি, জকভানব এি অজিিত িসল জবেষ্ট হনয় হযনত পানি এবং জকভানব 
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জিহানে যানেি হকাে ভূজমকা হেই তািা মুিাজহেনেি সাজিগুনলানত ঢুনক পনড় এবং তাাঁনেিনক 

বযাথি ও জেুঃনশষ কনি হেয়। আজম এই সব আনলমনেি এবং অেযনেি আহ্বাে কিজি “এই 

জিহানেি বযাপানি আপোিা আল্লাহনক ভয় করুে” যানত তাাঁিা পজিজস্থজতনক জেয়েনণ আেনত 

তাাঁনেি সনবিাচ্চ প্রনচষ্টা চাজলনয় যাে এবং উম্মাহ  ও মুিাজহেনেি কানি জিহানেি লক্ষয এবং 

সকল অনেনকযি বযাপাি পজিষ্কাি কিা যায় আি এিাই হতা হসই োজয়ত্ব যা সম্পনকি আমানেি 

সবাইনক হশষ জবচানিি জেে জিজ্ঞাসাবাে কিা হনব।  

আমাি ভাইনয়িা হিনে িাখুে! খুিাসানে আপোনেি মুিাজহেীে ভাইনয়িা সব সময়ই অজবশ্বাসী 

এবং ইসলানমি শত্রুনেি সামনে বাাঁধা হনয় োজড়নয় থাকনব। আল্লাহ ি সাহানযয তাাঁিা দ্বীনেি 

উপি অজবচল আনিে; তাাঁিা পানে যােজে আবাি অপ্রাসজঙ্গকও হনয় যােজে। আলহামেু জলল্লাহ 

তাাঁিা সবিকািী। বহু ক্ষয়ক্ষজত, কজিে পজিজস্থজত, জিতো, গাজল, জবকৃজত এবং জমথযা তাাঁনেি 

সংকনল্প এতিুকুও জচড় ধিানত পানিজে। তাাঁিা খুব ভানলা কনিই িানেে এই পনথি কািই 

হনি এমে এবং তাাঁিা িানেে হয আল্লাহ ি ইিায় জিতোি আজধকযই জবিয়, স্বজস্ত ও 

ক্ষমতায়নেি আগমেী বাতিা বহে কনি।   

আজম আমাি শানমি ভাইনেি জকিু উপনেশ জেনত চাই যািা জমথযা হলাগাে ও হপ্রাপাগািা দ্বািা 

প্রতাজিত হনয়নিেুঃ আপোি জবচাি-বুজেনক বযাবহাি করুে, েুিেজশিতানক বযবহাি করুে এবং 

ঘিোগুনলানক েযায় ও জেিনপক্ষতাি মােেনি যাচাই করুে। পক্ষপাজতত্ব ও খাম-হখয়াজলি 

বযাপানি সনচতে হহাে, কািণ তা একিে ধাজমিনকি েুজেয়া ও আজখিানতি িেয ভয়াবহ 

বযাপাি। আপোি িীবে হতা একিাই। তাই জিহাে তাি সজিক পথ হথনক জবচুযজত ও খাম-

হখয়ালীি অেুসিণ কিাি আনগই তা উোি করুে। পািষ্পজিক শত্রুতাি আগুে জেবিাপনে 

আপোি সনবিাচ্চ প্রনচষ্টা করুে এবং মুিাজহেনেি মনধয সহমজমিতা জিজিনয় আোি িেয কনিাি 

সাধো করুে। আজম আপোনেি সতকি কিজি শয়তােনক ভাইনেি মনধয অনেনকযি বীি বপে 

কিনত জেনবে ো। মুসলমােনেি িনেি পজবত্রতাি বযাপানি সতকি হহাে। মুিাজহেনেি সানথ 

লড়াইনয়ি বযাপানি সতকি হহাে, কািণ পজিণজতনত এিা চূড়ান্ত বযাথিতা, শজেহীেতা ও 

শজেক্ষয় এবং পিকানল শাজস্ত ও বযাথিতাি জেনক পজিচাজলত কনি। 

আজম আপোনেি সতকি কিজি অজ্ঞনেি এবং যািা িাোি ভাে কনি তানেি অেুসিণ কিাি 

বযাপানি, তািা হতমেই যা আল্লাহ ি িাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়া সাল্লাম আমানেি সতকি 
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কনিনিে, তািা তানেি অজ্ঞতাি দ্বািা ভুল পনথ পজিচাজলত হনব এবং অনেযিনকও ভুল পনথ 

পজিচাজলত কিনব। জ্ঞােীনেি জিনজ্ঞস করুে এবং তাাঁনেি আনলাজকত পনথি অেুসিণ করুে 

যািা আপোনেি তুলোয় অজভজ্ঞতায় অগ্রগণয। বড় বড় োম, কৃজত্রম িাইনিল এবং খাজল 

হলাগাে দ্বািা প্রতাজিত হনবে ো, কািণ এগুনলা হনি এক ধিনেি মায়ািাল যা আপোনেিনক 

প্রতাজিত কিনব, এক ধিনণি মজিজচকা যা আপোনেিনক ধ্বংস কিনব, এবং উম্মাহ ি জবভািে 

যানত আপোি ভূজমকা থাকনব এবং মুিাজহেীেনেি সাজিগুনলাি মানে জবজিন্ন হতা যানত আপজে 

অংশগ্রহে কিনবে। আল্লাহ ি কানি পাোহ চাই! 

আমাি ভাইনয়িা! আজম আপোনেি শিীয়াহ ি অেুসিনণি এবং হখয়াল খুজশি অেুসিণনক 

পজিতযাগ কিাি আহ্বাে কিজি। তাাঁনেি মযিাো সম্পনকি িােুে এবং তাাঁনেিনক জিনজ্ঞস করুে 

যজে আপোি িাো ো থানক। হিনে িাখুে! যািা গভীি জ্ঞানেি আনলমনেি জবনিাজধতা কনি 

এবং জবপিীনত অজ্ঞনেি এবং যািা িাোি ভাে কনি তানেি অেুসিণ কনি, তািা জেিনেিনক 

ভয়াবহ জবপনেি মুনখ হিনল জেনব এবং অেযনেিনকও জবপেগামী কিনব। 

আমাি ভাইনয়িা! হিনে িাখুে, সতয কখনো স্বীয় অেুসািীনেি মনধয ধবষময কনি ো এবং 

সনতযি অেুসািীিা একমাত্র খাম-হখয়ালীি কািনণই জবভাজিত হয়। যজে হকাে জকিু তানেি 

মনধয িািল ধিায় তনব তা হনি মতনভে ও অনেকয এবং এিাই হনি আল্লাহ ি সুন্ন হাহ যানত 

হকাে পজিবতিে হেই। 

আজম একজেষ্ঠ আনলমনেিনক হমৌজলক জবষয়গুনলা সংনশাধে কিাি িেয তাাঁনেি ভূজমকা পালে 

কিাি আহ্বাে কিব এবং তা সাধািণ মােুষনেি েয় বিং মুিাজহেনেি জবষয়গুনলা। তাাঁনেি 

এিা অবশযই কিা উজচত, যানত খাম-হখয়ালী এবং আকাঙ্ক্ষা দ্বীে ও কমিপেজতনত পজিণত ো 

হয়, ভ্রষ্টতা ও চিমপন্থা হযে অজবচলতা ও েৃঢ়তায়, শিীয়াহ ি মূল েীজতমালাি পজিতযাগ হযে 

প্রজ্ঞা ও েুেিজশিতায় পজিণত ো হয় এবং জিহাে হযে জ্ঞাে ও জ্ঞােী আনলমনেি অেুপজস্থজতনত 

অজ্ঞ হলাকনেি জবজভন্ন হ জবষনয় হাল আকনড় ধিাি কািনে সজিক পথ হথনক জবচুযত হনয় ো 

পনড়।  

সাম্প্রজতক সমনয় একিা জবষয় যা আমানেি েিনি এনসনি তা হনি একেল জবপুল পজিমাে 

অজ্ঞ, ভি এবং অপজিজচত বযজে িনতায়া ও জেকজেনেিশো জেনত শুরু কনিনি। িলস্বরূপ 

অনেকগুনলা েতুে েতুে পজিভাষা গজিনয় উনিনি যাি সানথ জেভিিনযাগয ইলনমি হকাে সম্পকি 
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হেই এবং েুভিাগযবশত এগুনলাই হনি দ্বীনেি হসই সকল সনবিাচ্চ জবষনয়ি মনধয অেযতম 

হযমে- আল্লাহ ি োম ও গুোবলী সম্পজকিত জবশ্বাস এবং অেুরূপ স্পশিকাতি িনতায়া। 

তািা এই অিুহাতজি বযাবহাি কনিনি তাকিীি কিাি িেয তাও শুধুমাত্র সাধািণ 

মুসজলমনেিই েয় বিং মুিাজহেনেি সবিনেষ্ঠ অংশজিি উপি এবং এি মাধযনম তাাঁনেি িেনক 

হালাল বাজেনয় জেনয়নি। আমিা যজে এই ধািাজি চলনত হেই তনব এই ভ্রষ্টতা সুনযাগ হপনয় 

শুধু বাড়নতই থাকনব।  

এিা এমে জকিু জবষয় যা জিহাে ও তাি বাতিানক সাংঘাজতকভানব জবকৃত কনিনি এবং এিা 

মািাত্মকভানব উম্মাহ ি বতিমাে ও ভজবষযতনক হুমজকি মুনখ হিলনি। আমানেি ধািো যা আি 

আমিা হেখনত পাজি তাি একমাত্র উনেশযই হনি জিহানেি হচহািানক জবকৃত কিা এবং 

মােুষনক জিহাে হথনক েূনি সজিনয় হেয়া।  

এই ভ্রষ্টতা শুধুমাত্র অজ্ঞ ও অপজিজচত হলাকনেি হানত িনতায়া এবং জেক জেনেিনশাো তুনল 

হেয়াি মনধযই সীমাবে েয় বিং তা সমােভানব একজেষ্ঠ আনলম ও তানেি কানি িােনত 

চাওয়া হথনক  হথনক মােুষনেিনক েুনি সজিনয় হেয়, যা আল্লাহ তাাঁনেি উপি োজয়ত্বানিাপ 

কনিনিে।  

এনহে পজিজস্থজত আনলমনেি িেয এিানক আনিা গুরুত্বপূণি কনি তুনলনি হয তাাঁিা তাাঁনেি 

সনবিাচ্চ প্রনচষ্টা বযায় কিনবে তাাঁনেি ভাইনেি জশজক্ষত কনি হতালাি িেয যানত শিীয়াহি 

েীজতমালা মুিাজহেনেি কানি হকাে অপজিজচত জকিুনত পজিণত ো হয় এবং যািা পথভ্রষ্ট 

হনয়নি ও তানেি কমিপেজত পজিবতিে কনিনি তা তানেি িেয একজি উোহিণ হনয় যায়।  

আমানেি অবশযই আমানেি ভুল ও সীমাবেতাগুনলা স্বীকাি কিাি সৎসাহস থাকনত হনব বিং 

যখেই আমিা ভুল কজি তা হযে স্বীকাি কনি হেই এবং তা সংনশাধনেি কনিাি সাধো 

চাজলনয় যাই, আল্লাহি িেয হোষানিাপকািীনেি হকাে প্রকাি ভয়ভীজত িাড়াই”। 
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শাইখ আবু েুিাো হয সকল গুরুত্বপূণি কানি অংশগ্রহণ কনিজিনলে, তাাঁি মনধয একিা 

গুরুত্বপূণি কাি হনি শাইখ আজতয়াতুল্লাহ ও শাইখ আবু ইয়াহইয়াি তোবধাে ও উৎসানহ 

ভািতীয় উপমহানেনশি জবজভন্ন হ জিহােী গ্রুপগুনলাি মানে ঐকয স্থাপে। 

আল্লাহ তাাঁনক পথ হেজখনয়জিনলে উপমহানেনশি মুিাজহেনেি সানথ হেইজেং কযাম্প এবং 

লড়াইনয়ি ময়োনে তাাঁি পুনিানো বনু্ধনত্বি মাধযনম। আল্লাহ তাাঁনেি মানে তাাঁনক িেজপ্রয়তা োে 

কনিজিনলে এবং তাই জতজে কনয়কজি গ্রুপনক একতাবে কনি একজি প্রজতষ্ঠানেি অধীনে জেনয় 

আসাি প্রনচষ্টা চাজলনয়নিে এবং এভানব আল্লাহ অেুগ্রহ ও ইিায় ইমািনত ইসলাজময়যাহ ি 

পতাকাতনল আল-কানয়ো ইজিয়াে সাবকজেনেে শাখা গিে কিা হনয়নি। 

যখে ইবিাহীম আল বেিী এবং তাি সঙ্গীিা ক্ষমতাি লড়াইনয় মুসজলমনেি মুিতাে হঘাষণা 

কনি এবং তাাঁনেি িে েিানো শুরু কনিজিল, তখে জতজে মােুষনেিনক কামো-বাসো ও 

উচ্চাকাঙ্ক্ষাি বযাপানি সতকি কনিজিনলে। পনি যখে মুিতাে পাজকস্তাে সিকাি ও আনমজিকাে 

ঘুনষি উপি গজিনয় উিা হসোবাজহেীি হধাাঁকাবাি হেতািা ওয়াজিজিস্তানে তানেি যুে পজিচালো 

কনি, শাইখ আবু েুিাো তাাঁি ভাইনেি োজয়ত্ব পালে কিাি মাধযনম তাাঁনেি সাহাযয কনিে। 

জতজে তাাঁনেি কািগুনলানক আঞ্জাম হেয়াি িেয কনিাি পজিেম কনিে এবং মুহাজিিনেি 

পজিবািগুনলাি জেিাপত্তাি বযাবস্থা কনিে। এসব কানিি িলস্বরূপ তাাঁনক জেনে ও িানত বযাস্ত 

থাকনত হনয়জিল, িনল মুিতাে হগানয়ন্দাবাজহেী তাাঁনক পযিনবক্ষে কিাি সুু্নযাগ পায় এবং হরাে 

হামলাি মাধযনম তাাঁনক হতযা কনি। আি এভানবই জতজে তাি িনবি কানি চনল যাে, প্রতািক 

এবং ভাড়ানিনেি ভূজমকায় অবতীণি পাজকস্তাে সিকাি, হসোবাজহেী ও কু্রনসডািনেি অপিানধি 

জবরুনে তাাঁি িে জেনয় জতজে সাক্ষয জেনয় যাে। 

আি তখে ইিাহীম বেিী ও তাি েল এনস েৃশযপনি উপজস্থত হয় এমে গুরুত্বপূণি বযজে ও 

তাাঁি ভাইনেি তাকিীি কিাি িেয। এমে মািাত্মক কথা তানেি মুখ জেনয় হবজিনয় আনস, 

সুতিাং তািা হতা জমথযা বযতীত আি জকিুই বনল ো!  

তািা আসনল এই আয়াত হথনক কতিা েূনি অবস্থা কিনি-  

َعْف ِ  ُُ ُلوبَِنا ِغالّل لَّلَِّذيَن ﴿َوالَِّذيَن َجاُؤو ِمن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإِلميَاِن َوال تَْ 
﴾آَمُنوا َرب ََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 
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“আি এই সম্পে তানেি িনেয, যািা তানেি পনি আগমে কনিনি। তািা বনলুঃ হহ আমানেি 

পালেকতিা, আমানেিনক এবং ঈমানে আগ্রহী আমানেি ভ্রাতাগণনক ক্ষমা কি এবং 

ঈমােোিনেি জবরুনে আমানেি অন্তনি হকাে জবনদ্বষ হিনখা ো। হহ আমানেি পালেকতিা, 

আপজে েয়ালু, পিম করুণাময়”। (সুিা হাশি-১০) 

আিনকি িেয এনতািুকুই। অেয পনবি আজম ওয়াজিজিস্তানে কু্রনসডাি পাজকস্তােী বাজহেীি 

আক্রমনে শহীেনেি গুণাবলী জেনয় আনলাচো কিনবা ইেশাআল্লাহ । আি আমানেি সবিনশষ 

প্রাথিো হনি, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাি জযজে এই জবশ্বিগনতি মাজলক। 

এবং সালাত ও সালাম বজষিত হহাক আমানেি েবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়া সাল্লাম, 

তাাঁি পজিবাি ও সঙ্গী-সাথীনেি উপি। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া িাহ মাতুল্লাজহ ওয়া 

বািাকাতু। 


